Modelový příklad – Prokazování náhradní doby pojištění
při péči o dítě
Žena má zažádáno o starobní důchod. Během svého života dva roky pečovala
o nemocnou maminku. Ví, že se jí do důchodu započítává tato doba jako náhradní
doba sociálního pojištění. Také ví, že se tato doba nezapočítává automaticky,
že si musí na OSSZ podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Není si
však jista, jak je to s náhradní dobou sociálního pojištění v případě péče o dítě
do věku čtyř let. Je i v tomto případě nutné vyžádat si od OSSZ nějaké potvrzení,
aby se jí doba péče o dítě započítala vzhledem k důchodu?
Náhradní doba pojištění je upravena v §11 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Jedná se o období, ve kterém se neodvádí žádné jiné pojistné, a tato doba je i přesto za určitých podmínek
započítávána do potřebných let pojištění pro důchod.
Účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění pro důchod a osob, jichž se týká,
je upravena v § 5 téhož zákona a týká se mj. také osob osobně pečujících o dítě do 4 let.
Podle platné legislativy k prokázání náhradní doby pojištění, kdy žena pečovala o dítě, postačí rodný list
dítěte a čestné prohlášení ženy/osoby, jež o takové dítě pečovala.
Výchovu dítěte a osobní péči o dítě do 4 let věku v období před 1. 7. 2007 dokládá žena, která uplatňuje
nárok na nižší důchodový věk a uplatňuje započtení této náhradní doby pojištění, čestným prohlášením
ženy a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.
Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. 6.2007 při uplatnění žádosti o důchod se dokládá čestným
prohlášením na předepsaném tiskopise a rodným listem nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.
Od 1. 2.2018 byla zrušena dvouletá lhůta, ve které musel být do dvou let od skončení péče podán návrh
na zahájení řízení o době a rozsahu péče o osobu závislou. V tomto případě by touto osobou závislou bylo
právě 4-leté dítě.
Tak jak vyplývá z uvedených informací, postačí tedy při žádosti o důchod a započítání náhradní doby
pojištění, ve které žena pečovala o dítě do 4 let věku, čestné prohlášení a rodný list dítěte.
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